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Kamerungo herritarrei 
laguntzeko denda eta 

erakusketa
Kilim atrakak, Zum arragako parrokiaren aisialdi talde- 
ak, u rtero  bezala, denda so lidarioa zabaldu du. 
Horretaz gain, Kam erungo eskulanen erakusketa ere 
ireki du Itarte Etxean.

K ilim atraka taldearen helburua gazteen arte- 
an kristau fedea zabaltzea da eta adiskidetasuna, erres- 
petoa, tolerantzia eta solidaritatea bezalako baloreak 
lantzen saiatzen dira.

E lkartasuna lantzeko, urtero misiolari bate- 
kin harrem anetan jartzen  dira eta berak proposatutako 
egitasm oari laguntzeko denda bat zabaltzen dute 
Gabon garaian. Denda honetan hirugarren m unduko 
jendeak egindako produktuak saltzen dituzte eta ira- 
baziak bertara bidaltzen dituzte.

Aurtengo denda Piedad kalean (Videoteca 85 
zegoen tokian) zabaldu dute eta abenduaren 22a bitartean 
zabalik  izango da. A stelehenetik  ostiralera 17:00etatik 
20 :00etara  dago zabalik  e ta  larunbatetan  9 :00etatik  
13:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Bertan, Perun eginda- 
ko hainbat produktu salgai jarri dituzte: ispiluak, jaiotzeak, 
pitxiak, arropak...

Produktu hauek Peruko herritarrekin lan egiten 
duen CO PRO D ELI erakundeak ekarri dizkie. Salm entetatik 
lortzen duten % 20a K ilim atrakakoek Juan Carlos Diez 
m isiolari zum arragarrari bidaliko diote Kam erungo Douala 
hirira.

Iñaki Linazasororen 
liburuaren aurkezpena

Iñaki Linazasorok "Zum arraga nire sorlekua" liburua aurkeztu zuen 
azaroaren 15ean Zelai Arizti aretoan. H erritar ugari bildu zituen aur- 
kezpen ekitaldian, Iñakirekin batera, A itor G abilondo alkatea, Aitor 
Esnal kultura zinegotzia eta A rantxa Artetxe irakaslea izan ziren. 
Iñaki oso pozik agertu zen, liburu hau kaleratzearekin aspaldiko 
am etsa betetzea lortu baitu. Aurkezpenean liburuan jasotako hainbat 
kontakizun azaldu zituen eta une batzuetan estu eta larri eutsi zion 
em ozioari. Bukaeran, liburuan eskaintza idatzi zien hala eskatu zio- 
ten herritar ugariei.

Juan Carlosek, gazteekin eta elbarri talde batekin 
lan egiten du. E lbarriek bizim odua aurrera ateratzeko auke- 
ra izan dezaten, oinetako konponketarako tailer bat egin nahi 
du eta dendan lortutako dirua horretan erabiliko du. Horretaz 
gain, Juan Carlosek gazteleraz idatzitako liburuak eta orde- 
nadore zaharkituak ere eskatu ditu.

D oualako elbarrituei laguntzeko eta herrialde hau 
pixka bat ezagutarazteko, K ilim atrakakoek erakusketa ere 
zabaldu dute. Itarte Etxean dagoen erakusketa hau igande- 
rarte zabalik izango da. Bertan, Juan Carlosek Cam erundik 
bidalitako eskulanak dira ikusgai eta salgai: ebanozko iru- 
diak, pitxiak, koadroak...
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Kilometroak 2002 
aurkeztuko da larunbatean

Larunbatean, gaueko 8etan, U rretxuko Ederrena Pilotalekuan K ilom etroak 
2001eko logotipoaren, lem aren eta arroparen aurkezpena egingo da. Sarrera doa- 
nekoa izango da eta A m aia A ranburuk eta Jon Balenziagak aurkeztuko duten eki- 
taldian Ikastolako haurrek eta U rretxu-Zum arragako Karm akros antzerki taldeak 
parte hartuko dute.

Hasteko, gim nasia erritm ikoa egiten duten Ikastolako haurrek, logoti- 
poa eta lem a aurkezteko , espektakulu  txiki bat egingo dute. O ndoren, 
K ilom etroak 2001eko arropa aurkeztuko duen desfilearen lehenengo zatia egin- 
go da. Ikastolako haurrak eta U rretxu-Zum arragako elkarte ezberdinetako hain- 
bat kide pasarela gainean nola m oldatzen diren ikusteko aukera izango dugu.

Desfilearen lehenengo zatia am aitu eta berehala, Karm akros antzerki 
taldeko kideek sketch batzuk antzeztuko dituzte. O ndoren, desfilearen bigarren 
zatia egingo da eta bukatzeko, antzerki taldekoek beste antzezpen bat egingo 
dute. Ikuskizunak ordu eta laurden inguruko iraupena izango du.

_ ER HEZKOR

agako elektrogailu 
ketarik handiena!

modeloetan aukera aparta

MASJ
Zumarr
erakus

Prezio eta

Urdaneta, 5 ^  72 41 31 
ZUMARRAGA

mgjergintza

Edergintza tratamenduak
Depilazioak
Solarium

Labeaga, 2 URRETXU n  72 25 13

_________________ ____________
Eskulanetarako eskaiola, pintura edo 

besterik behar baduzu zatoz hona

Errepresioa salatzeko prentsaurrekoa
Joxe Jauregi, Garikoitz O iarzabal, A nder A rrieta eta A inhoa Osinalde ezker abertzale- 
ko kideek azken urteotan Ertzaintzaren errepresioa jasaten ari direla eta honen aurrean 
bi herriotako Udalek ez dietela babesik em aten salatu zuten azaroaren 6an em andako 
prentsaurrekoan.

Hasteko, euren ustez, azken urteotako gertaeren jatorria zein den azaldu zuten. 
"1990ean errepresioa handitzen hasi zen eta arrazoietako bat Ertzain etxean em an zen

zuzendari a ldaketa  izan zen. 
O rdutik, isun ugari jarri dira eta atxi- 
loketak, miaketak, identifikazioak... 
etengabeak izan dira".

Joxe Jauregik Ezkio, Urretxu eta 
Zum arragako 42 pertsonek isunak 
jaso  dituztela esan zuen. "Hauetako 
batzuek guztira 6 m ilioiko zigorra 
jaso  dute. G ainera, batzuk konzen- 
trazioetan izan gabe m ultatuak izan 
gara".

G arikoitz O iarzabalek gertaki- 
zunen kontaketa kronologikoa egin 
zuen. Besteak beste, 1996ko Am alur 
eta Aldiri elkarteak miatu zituztela, 
1997an Ertzainek, larunbata gauetan 
"gazteen jarraipena" egin zutela eta 
1998an gaztetxean "era basatian" 
sartu  zire la  gogoratu  zuen. 
G ertakizun hauekin batera "muntai 

polizialen" bidez hainbat atxiloketa em an direla ere aipatu zuen.
Bestalde, azken hiiabeteotan "lekuz kanpo" dauden "m ehatxuak, erretentzio- 

ak eta galdeketak" jazo  direla salatu zuten. Hori dela eta, A m alurreko eta A ldiriko tele- 
fonoak eskaini zituzten (943036075 eta 943723876), antzeko egoerak jasaten dituzte- 
nek sala ditzaten.

Bukatzeko, A inhoa O sinalde zinegotziak, Udalak, euren ustez, urte hauetan 
guztietan izandako jarrera azaldu zuen. "Udala herritar guztion ongizatearen erantzulea 
izan beharko luke, baina herritar asko ez gara babestuak sentitzen. A urreko legealdiko 
alkateak jarrera nahiko ona azaldu zuen eta interesa agertzen zuen. Legealdi honetan, 
berriz, alkatea eta udalbatza arduragabekeria erakusten ari dira".
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Urolako trena Zumarragako geltokian. 
Argazkia: Pedro Perez, A.A.F.G.

Urolako trenbidearen ir
1986ko uztailaren 14an bere azken 
bidaia egin zuen Urolako trenak 75 
urte beteko lituzke aurten. Hori dela 
eta, Eusko Jaurlaritzak eta Eusko 
Trenek "Urolako trenbidearen 75. 
urteurrena" izeneko erakusketa anto- 
latu dute. Erakusketa hau azaroaren 
9tik 18ra Zumarragan izan da eta 
herritar asko izan dira Itarte Etxean 
izan den erakusketa honetatik pasa 
direnak. Izan ere, Zumarragatik 
Zumaiara bidean zubiak eta tunelak 
etengabe igarotzen zituen tren xele- 
bre eta maitagarri honek herritar 
askoren bihotzean tokitxo bat du 
oraindik. Hona hemen "gure trena" 
izan zenaren historia laburra.

Z um arraga eta Z um aia artean 
trenbidea eraikitzeko lehenbiziko proiek- 
tua Pablo de A lzola ingeniariak aurkeztu 
zuen 1887an. B aina proiektu  hau eta 
Urolako bailaran tranbia ezartzeko beste 
batzuk ez ziren aurrera atera.

G ipuzkoako Foru A ldundiak, eki- 
men p ribatua  trenb idearen  eraikuntzan 
parte hartzeko prest ez zegoela ikusirik, 
berak eg itea  erabaki zuen. H asierako 
asm oa trenbidea 1924an inauguratzea zen, 
baina proiektuan egindako aldaketen ondo- 
rioz, linea elektrifikatzea adibidez, lanak 
1926an am aitu ziren. Inaugurazio ekitaldia 
1926ko otsailaren 22an izan zen eta berta- 
ra A lfonso XIII. Espainiako erregea gonbi- 
datu zuten.

Trenbideak zituen 36,613 kilom e- 
trotan 20 zubi, 29 tunel eta 13 geltoki zeu- 
den. G eltokietako eraikinak estilo neous- 
kaldunean egin ziren, eta haien proiektuen 
egilea Ramon K ortazar arkitekto gipuzkoa- 
rra izan zen. Berrogeita ham arreko ham ar- 
kadan O lotzagako eta A giñetako gerale- 
kuak eraiki ziren. H irurogeita ham arreko 
ham arkadan, berriz, Danona altzari lante- 
giari zerbitzua em ateko, geraleku txiki bat 
eraiki zen.

G ipuzkoako Foru A ldundiak ibil- 
gailu  m ultzo g arran tz itsua  erosi zuen 
Urolako trenbidean erabiltzeko. Bidaiariei 
zerbitzua eskaintzeko Siem ens enpresa ale- 
maniarrari zazpi autom otore erosi zizkion. 
Bidaiari kotxeak, berriz, Beasaingo CAFi

Trenbidearen itxieraren aurka Urretxuko 
kaleetan egindako manifestazio j|ndetsua. 

Argazkia: F.J. Aguado Goñiren.artxiboa.
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Z um aifrag& o alkatea e ta  Trenaren 
E u sk a y ito p o k o  e ta  Eusko Treneko 
arduradunak Zum arragako erakusketai

ikieraren 75. urteurrena
erosi zizkion. A ldundiak hiru m otatako 
hogei bat b idaiari ko txe erosi zituen. 
H auetako ham alau estatu espainiarreko 
trenbideetan ibili ziren m etalezko lehenbi- 
ziko kotxeak izan ziren.

M erkantzien  zerb itzua eg iteko, 
berriz, hiru autom otore eta laurogei bagoi 
erosi ziren. Inbertsio gabezia kronikoa zela 
eta, material m ugikor horrek zerbitzuan 
jarraitu  zuen trenbidea itxi arte, kalitate 
bikaina erakutsiz.

Bailarari zerbitzu bikaina eskain- 
tzen bazion ere, U rolako trenbidea ez zen 
inoiz riegozio ona izan Foru 
A ldundiarentzat, zazpi urtetan soilik em an 
zituen baitzituen irabaziak.

M erkantzien garraioa oinarrizkoa 
izan zen A zpeitiko , A zkoitiko , 
Zum arragako eta Legazpiko industriaren 
garapenerako, Zum aiako portua haien pro- 
duktuentzako irteera eta ikatza ekartzeko 
gune bikaina baitzen. Baina hirurogeiko 
ham arkadaren  am aieran  m erkantzien  
garraioaren  tok ia errep ideko  garraioak  
hartu zuen. Hori dela eta, galerak sakondu 
egin ziren, eta, inbertsio gabezia kronikoa- 
ren ondorioz linea zaharkitu egin zen.

1985ean, Foru Aldundiak Eusko 
Jaurlaritzaren esku utzi zuen Urolako tren- 
bidea. Honek, I998an, tren zerbitzuaren 
ordez autobus zerbitzua ezartzea erabaki 
zuen. U rola bailarako Udalak eta biztanle- 
en gehiengoa erabakiaren aurka azaldu

ziren eta itxieraren aurkako m anifestazioak 
egin ziren. U rolako trenean interbentore 
zen Inazio G aldonak gose greba ere egin 
zuen, baina ez zuen lortu Jaurlaritzak herri- 
tarren nahia aintzat hartzea.

Egun, U rretxu-Zum arragan bur- 
dinbidea bidegorria da. Azpeitiko geltokia, 
berriz, Trenaren Euskal M useoaren egoitza 
da. Linearen zati bat, Azpeitia eta Lasao 
artekoa, berreskuratu egin da turism orako 
lurrun trenak ibil daitezen. Eusko Tren 
X X I Plan E strateg ikoak  Z um aia eta 
Azpeitia arteko ibilbidea berriro irekitzeko 
aukera aurreikusten du. Zati hau irekitzeak 
turism orako trenak A zpeititik  Zum aiara 
m artxan jartzeko eta m erkantziak garraio- 
tzeko aukera em ango du.

B i U N T X
LIBURUDENDA

E U S K A L  K U L T U R G I N T Z A ,  S . A .
-Ferm i'n  C a lb e to n , 21 T elf. 4 2 0 0 8 0 -4 2 0 2 2 4  

F ax : 4 2 2 3 6 3  20003  D O N O S T IA  
-F e rm m  C a lb e to n , 30 

T elf. 4 2 2 6 9 6  20003  D O N O S T IA  
-R e p u b lic a  A rg e n tin a , 4 T elf. 6 2 6 8 1 7  

F ax: 6 2 6 8 1 7  2 0 3 0 0  IR U N  
-A ro s te g ie ta , z /g . T elf. 6 73533  

F ax :6 7 3 5 0 0  2 0 4 0 0  T O L O S A  
- Ib a rg a ra i, 12 T elf. 76 4 0 5 0  

F ax: 7 6 4 0 5 0  2 0 5 7 0  B E R G A R A
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Jonmikel Intsausti

Au C o u c o u  d e s  B o is
Gaueko kantu-afaria, —aiharia zubereraz— Aitzaiko poliki- 

roldegian amaitu berria bazen ere, karaoke gisan (halaxe iragarri bai- 
tzutuen neskeneguneko kantu-aiharia gure lagun xiberotarrek) kanta- 
tutako abestiak, oraindik gogoan nindizun.

Patxarana ez zen ments izan gaueko oren ttipi horietan, eta 
Ostebi Taldeak musikaz eta letrez lagundutako "De Trevillen"-azken 
hitzak, Boneta eta Txapela, Zazpiak Oihal Batetik, Agur eta Ohore 
Eskual Herriari edo Xalbadoren Heriotzean kanta zirraragarrien hitzen 
zurrunbiloa ene burua eta bihotza bete nunduen.

Goizanko bi orenetan, aiharia amaitu eta musika taldeko tra- 
mankulu guziak bilduak izan zutuzun. Kanpora irten guntuzun, zohar- 
dia egiten zizun. Lagun orok alkartu eta Maritxuk halako galdera igorri 
zeikun:
—Nahi duzue zerbait edan? Nahi baduzue, joanen gutuzu au Coucou 
des Bois'?
—Au Coucou des Bois? Zer da hori? —galdetu neion jakinminez.
—Heben Urdiñarbe kantian dagoen diskoteka da. Oso frantsesa duzu, 
ez due eskual musika maite bena orai zabalik dagoen taberna baka- 
rra dOzii.

Maritxuren otoan sartu eta errepide nagusiak (jandarma 
antieskualdunak ez ote?) saihestuz Altzaitik Urdiñarberako bideska 
estu ilhunetatik ibiliz laborari-etxe hontara iritsi guntuzun, bai, Coucou 
de Bois delako hau laborari-etxe bat baino ez da, laborari-etxez mozo- 
rroturiko diskoteka zerbait erratearren. Bertan sartu eta Maritxuk erran 
bezala, musika eskualdunik ez zegoen. Gizon heldu sam ar asko 
barraren unguruan, lotiren bat sofa gainean etzanda eta, bikote gazte 
pare bat pistan dantzan, rock-and-rollean, Iparraldeko eta Frantziako 
moduan, nahiz eta une hartan jotzen ari ziren musika rock-and-rolla- 
rekin zer ikusirik ez izan.

Eta patxaranaren lurrin gozoen ondoren, garagardoaren 
apar xurixka artean galdu nOndOzOn Coucou des Bois tabernaren 
dantzalekuan, eta gogora etorri zeiztan aurreko urteetan Xiberoan 
utzitako esperientzia hanitx, Urdiñarbeko gatOzainaren adiskidetasun 
zaharra (biba zOI), Mamen, Jose Mari eta Lourdesekin Hegiaphalian 
izaniko lehen gaOa, ber etxean, Jean Hegiaphal pastoral idazlearen 
sorlekOan izkribaturiko bertso zaharrak, Maskaradetan Kabanak ira- 
kurtzen dOen Pitxuren testamentOa, Ligiko zubiaren lamiak (non zira- 
de? oraindik ez zitaOet so egin-eta...), Kiko "Veneno" eta Pello xibero- 
tarren eta Jean Louis-ren ondoan Santa Barbaran bideoan grabatuta- 
ko elkarrizketa zentsuratua (eta horrela jarrai dezala), Maidalena gain 
ejerrean zelialat igorritako hitzak, "aiharia" ondo erraten ikas nezan 
Otsandak eta Joanak emandako ikasgai magistralak, Davant andere-

ñoaren irribarrea... eta LagOnak taldearen abesti eta letra eskualtzale- 
ak (jarrai horrela! biba baita zOek ere!). Ea zOen diska hori nehoiz ikus- 
ten dOgOn!

Eta rock-and-rollean izan ezik, hegoaldekoon estiloan (espa- 
ñolok ohi dagigun bezala) dantzatu gOntOzOn bertan, eta musika kan- 
biatu eta eskual musika jarri zOen, eta lagOn orok agusatu gOntOzOn 
goizanko lauetako kanpai-hotsak jo arte, besteak beste, Niko Etxarten 
Eskual Rock and Rolling abestiarekilan, ... heben gutuzu, au Coucou 
des Bois... han gOntOzOn gu ere ber lekuan, dantzan.

Hegoaldekoak, manexak, españolak, frantsesak, navarrroak 
(Sanz jauna bezala), gabatxoak, iparraldekoak, vascoak... izen asko 
herri bereko, ohitura desberdineko baina sustrai bereko jendea izen- 
datzeko. Guraiziakin bereizi arren /  bakoitza bere aldetik /  ezagutzen 
da jantzi direla/zazpiak oihal batetik... halaxe dio abestiak. Bereiziak 
eta guraizez.

Euskal Telebistako programetan Espainiako txutxumutxuak 
azaltzen diren bitartean, Iparraldeak bere minuta, (barka! orena da!) 
baino ez duen bitartean, iparraldekoei euskaraz ez direla mintzo bar- 
katzen ez diegun bitartean (eta gu zertan aritu gara gaur ere, dena 
euskaraz ala?), euskañola —eta hau ez da euskara “batua”— erabil- 
tzen dugun bitartean (gogoratu Sarasolaren ajeak!), irratietan 
Espainiako pop-a bai baino Frantziakoa entzuten ez dugun bitartean, 
Zuberoako kultura M askaradetara, Pastoraletara eta kantuetara 
murrizten dugun bitartean, gure sosak pezetatan eta gure telefonoak 
(+34) gaberik azaltzen diren bitartean (denok Espainiatik deitzen 
omen dugu), zurikerian eroriko gara Euskal Herriko mapa batean 
hodeiak eta eguzkiak marrazterakoan, eta ez ditugu gure iparraldeko 
senideak ezagutuko, eta ezta eurak gu ere. Hizkuntza berean min- 
tzatzen baikara. Eta bereiziak jarraitzen dugu, eta ez pentsa, guraiziak 
gure eskutan daude.

Igandean, bOrOhaundia (hots, ajea) gOnOela, Lapurdira joan 
eta Iparraldeko laborariekilan bazkaldu guntOzOn Luhuson. Eta xin- 
max, hantxe agurtu gOntOzOn Maritxurengandik berak zera eskatuz — 
otoi, e z  ahantzl—erran zeitan, —eman Roz-i goraintziak.

DagOn urtean berriz hara joanen gutOzu, Bexkako Maiteri 
bisita egitera, eta Maskaraden eta Pastoralaren so egitera, eta Maritxu 
eta LagOnak Taldea berriz entzutera, eta Kiko eta Pellorekilan 
Akerbeltzak edatera, eta Ligira itzuliren nOzO lamien xerka berriz ere 
... eta apika, bai, joanen gOtuzO beste berriz au Coucou des Bois. 
Jinen zira enekilan?

FAMILIA BABES ASEGURUA
-MEDIKUNTZA PRIBATUA.
-HORTZ KLINIKAK.
-TRAFIKO ISUNEN ERREKLAMAZIOAK.

-BABES JURIDIKOA: abokatu pribatua. 
-HERIOTZ ASEGURUA.
-ISTRIPU ASEGURUAK.
-BIDAIA LAGUNTZA.

Labeaga, 16 URRETXU Lci Previsora Bilbaina, S.A. GUGGEMHEIM BILBAO
® 943 72 93 69 7
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Jose Manuel Bereziartua
Erakusketan izan nintzen eta oso 

erakusketa polita iruditu zitzaidan. 
Trena ere oso polita zen eta gaizki 

iruditu zitzaidan kentzea.
Izan ere, errentagarritasunaren kontua 

oso erlatiboa da.

Edurne eta Olatz Holgado
Oso tren polita zen eta gure ustez 
hankasartze handia izan zen trena 

kentzea. Izan ere, hondartzara joateko 
oso ondo zegoen eta gure ustez 

autobusak ja rri zituztenetik jende 
gehiago joaten  da kotxean.

AROZTEGIA

Altzariak neurrira
® e ta  faxa: 72 02 55 

Erratzu, z/g URRETXU

Ina Biain
H ondartzara trenean joaten  ginela eta 
osabak m enditik indioak jaitsiko  zirela 
esaten zigula gogoratzen dut. Oso tren 

polita zen eta pena em an zidan 
kentzeak. D ena den, errentagarria ez 

bazen, norm ala iruditzen zait.

Izaro Angulo
Trenak aurten 75 urte bete dituela 
badakit, baina ez naiz erakusketan 

egon. Bestalde, ezer gutxi dakit trenaz, 
ez bainintzen sekula ibili. Ez zen 

gaizki egongo autobusaren ordez trena 
egongo balitz.

Maialen Eguren
U rolakoan ez nintzen sekula ibili, 

baina A zpeitiko lurrunezko trenean 
bai. Gurasoek oso tren polita zela esan 

didate eta nahiago nuke autobusen 
ordez trena egongo balitz. Izan ere, 
bihurguneak hobeak izango lirateke.

Urolako trenak 75 urte bete ditu
Nola gogoratzen duzu trena?

r /a t t it p a .

- D ie te t ik a
- E ste tik a

Bidezar, 7 ® 72 36 52

Cesar Ballina
H ondartzara askotan joaten  ginen 

U rolako trenean. Bestalde, lagunok 
U rretxun trenean igo eta Zum arragan 
jaisten  ginela eta gurekin hasarratzen 

zirela gogoratzen dut. 
K entzeak pena em an zidan.

Dekorazioa
Opariak

Labeaga, 35 Urretxu ® 72 41 61
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A ito r  A rn a iz :  “ A u to  h a u  m e k a n

■

Seat 600a, garai batean kaleetan gehien ikusi zitekeen autoa bazen ere, 
1973an egiteari utzi zioten^eta egun oso gutxi ikusi daitezke. Urretxu- 
Zumarragan bost Seat 600 soilik gelditzen dira eta hauetako bat, behin baino 
gehiagotan ikusiko zenuten gorri koloreko 600 ikusgarria, Aitor Arnaizena da. 
Hau Aitorren lehenengoa autoa izan zen eta pixkanaka autoa prestatzeari 
ekin zion. Horretarako, Seat 600a zuen jendearekin harremanetan jarri zen 
eta halako batean Seat 600 zaleen Gipuzkoako Elkartea sortu zuten. Aitor 
egun elkarte honetako presidentea da.

________________

Aitorren Seat 600a 1973ko 
abuztuaren 3an m atrikulatua dago, 
egun horretan atera zen azken 600a 
fabrikatik hain zuzen ere. H ainbeste 
urte dituzten autoak oso ondo zaindu 
behar dira eta A itor honela hasi zen 
m ekan ikara zaletzen. "P ixkanaka 
konpontzen hasi nintzen eta gustatu 
egin zitzaidan. O sorik konpontzea 
erabaki nuen eta lan horretan ari nin- 
tzela, 600a duten Tolosako bi lagun ezagu- 
tu nituen. Duela bost bat urte, hirurok elka- 
rrekin 600az txangoak egiten hasi ginen".

Bizkaian Seat 600 zaleen kluba 
zegoen e ta  A itorrek  eta bere lagunek 
G ipuzkoan beste bat sortzea erabaki zuten. 
"600a zuen jendeari telefonoz deituz, pix- 
kanaka jendea lortzen eta txangoak egiten 
hasi ginen. 1998an kluba eratu genuen eta 
ordutik presidentea naiz". Bazkideen hile- 
an behin txangoak egiten dituzte eta horre- 
taz gain, "beste leku batzuetatik ere deitzen 
digute joan  gaitezen. Egun 72 bazkide

“U rre tx u n , Z u m a r r a g a n  

e ta  L e g a z p in  z a z p i  

la g u n o k  d u g u  

S e a t  6 0 0 a ”

gaude. G ipuzkoan 600a duten ehun bat 
lagun daude eta pixkanaka hauek guztiak 
elkarteko bazkideak egitea espero dugu. 
U rretxu-Zum arragan eta Legazpin zazpi 
lagunok dugu 600a eta denok elkarteko 
bazkideak gara".

O raind ik  600 dexen te om en 
daude, baina lagun berdinen eskuetan. 
"Desguazeetan oso gutxi aurki daitezke, 
beraz, aukera dagoen bakoitzean auto bat 
erosi beharra dago. 7 auto dituen jendea 
ezagutzen dut. Etxean bi Seat 600 ditugu, 
aitarena eta nirea, baina biak martxan ditu- 
gu. D ena den, bi kotxe hauek gordetzeko

erabiltzen dugun garajean ordezko pieza 
pila dugu".

Dena den, garestiago bada ere, 
p ieza berriak  lor daitezke. "A letak, 
ateak , m otore berria ... lor daitezke. 
Bartzelonan, gainera, pieza orijinalak lor 
daitezke oraindik. Izan ere, 600ak bertan 
egiten ziren eta oraindik garai hartan 
egin ziren ordezko piezak aurki daitezke. 

Pieza hauek gorde zituztenak ferietara joa- 
ten dira saltzera. Bestalde, kopiak ere aurki 
daitezke".

A itorrek urte hauetan guztietan 
ordu asko em an ditu bere kotxea presta- 
tzen. "A skotan lanetik  7etan  atera, 
7:30etan garajean sartu eta konturatzerako 
gaueko 1 lak  dira. Beti dago zereginen bat: 
bi piezekin bat egin kotxearen pieza hori 
izorratzen denean ordezkoa prest izateko... 
Puskatutako piezak ez ditugu sekula bota- 
tzen. Bestalde, klubekoen artean piezak 
trukatzen ditugu".
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d b a te n  a n t z e k o a  d a ”
Piezak trukatuz eta erosiz, A itorrek 

eta bere aitak, bi 600 prestatzea lortu dute. 
"A itarena konpondu genuen lehenengoa da 
eta jatorrizko itxura du. N irea, berriz, konpe- 
tizioetakoak bezala prestatu dut. Lehenago, 
auto hauek lasterketetan parte hartzen zuten 
eta argazkietan oinarritu naiz nire kotxea 
prestatzeko. A utoa karrozeroari eram an eta 
zer nahi nuen azaldu nion. A tzeko eta aurre- 
ko aletak irekita dauzka, paratxokes berezia 
du, aurrean beste erradiadore bat du, eserle- 
kuak eta bolantea aldatu nizkion...".

A itorren ustez, autoa prestatzeko 
lanak ez dira sekula am aitzen. "Auto hau bi 
aldiz berritu  dut jada. Lehenengoz berritu 
nuenean ez nekien oraindik gehiegi mekani- 
kaz eta bigarren berritze lana egin dudanean 
lehenengoan egindako akats guztiak agerian 
gelditu dira. Horretaz gain, beti bururatzen 
zaizu zer edo zer aldatu behar diozula: hagun 
berriak  ja rtzea  dela, eserlekuak aldatzea 
dela... Beti daude gastuak. A uto honetan 
orainarte milioi eta erdi inguru gastatu duda- 
la uste dut".

A itorrek  bere 
autoa ia osorik aldatu 
du. "N ire autoa gai- 
nontzeko  600en oso 
ezberdina da, nire gus- 
tura m oldatu bainuen.
N iretzat hau oso 
garrantzitsua da. Behin 
m util bat telefonoz. 
deitzen aritu zitzaidan 
eta nire kotxean zer aldaketa egin nituen 
azaldu nion. Azkenean nire autoaren ia ber- 
dina prestatu zuen eta hori ez zait oso zuze- 
na iruditzen".

A utoaren itxuraz gain, m otorra ere 
zertxobait aldatu du Aitorrek. "Jatorrizko 
motorea du, baina aldaketa txiki batzuk ditu. 
Dena den, beste m otore bat lortu dut eta negu 
honetan hau jartzeko asm oa dut. M otore 
honek jatorrizkoaren zaldien bikoitza du: 60. 
Hori dela eta, 160-170 kilom etro orduko 
abiadura hartuko du".

A biadura horretan doan Seat 600 
bat ikustea harrigarria izango da... "Orain 
autoak 140 kilom etro orduko abiadura har- 
tzen du eta D onostiara bidean nahiko auto 
aurreratzen ditut. Batzuei ez die grazia han- 
dirik egiten 600 batek aurreratzeak...".

A ito rre k  bi a ld iz  b err itu  du  

k o tx e a  ja d a  e ta  o ra in a r te  

milioi e ta  e rd i p e z e ta  in g u ru  

g a s ta tu  d u e la  u s te  du

Auto hauek ondo zaintzeak sekula- 
ko lana eta gastua suposatzen du, baina lan 
honek guztiak em aten du aldi berean pozta- 
sunik handiena. "Egun jendeak  sekulako ko- 
txeak ditu, baina hau beste m undu bat da. 
M ekano baten antzerakoa da: kotxe txikia da 
eta zu arduratu zaitezke bere m antenim en- 
duaz. N orbera bere kotxearen m ekanikaz eta 
prestaketaz arduratzeak ilusioa egiten du. 
B estalde, urtean hainbat topaketa egiten 
ditugu eta topaketa hauek lagun asko egiteko 
aukera em aten dute".

H ainbeste lan egin ondoren, ez 
om en luke bere Seat 600a salduko. 
"Eskaintzaren bat izan dut eta ezetz esan 
diet. Egunero erabiltzen dudan kotxea saldu- 
ko nuke, baina hau ez. N ire lanaren em aitza 
da eta kotxe hau galduko banu oso nirea den 
zer edo zer galduko nuke".

E T X X B U R
m e r e n d a - le k u a

Santa Barbara bidea ® 943 72 22 77
URRETXU

M U R U R
O in e ta k o  k o n p o n k e ta

Larruzko erropen konponketa. 
G uraizajabana... zorrozketa

Labeaga, 37 URRETXU 
Golden plazoletan

Secundino Esnaola, 16 B 
Tel: 943 72 16 63 

ZUMARRAGA
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Balen Tramon, Putz aldizkari satiriko
“Euskarazko aldizkarien a

Balen Tramon arrasatearrak 17 urte daramatza 
Lizeoan historia eta geografia klaseak ematen. 
Baina, eguneroko lanaz gain, prentsa alorrean 
hainbat ekimen ere aurrera atera ditu. Lizeoan 
Aldizkaskarria aldizkaria bultzatu zuen duela 
hamar urte inguru eta ondoren Ostiela! aldizkaria 
sortu zuen beste ‘lagun batzuekin batera. Duela 
bi urte Ostiela!-ko hainbat kidek aldizkari hau utzi 
eta Putz aldizkari satirikoa kaleratzen hasi ziren. 
Hamaika ale kaleratu dituzte jada eta azkeneko- 
ak zeresan ugari eman du. Elkarrizketa honetan 
Balenek aldizkariaren nondik norakoak azaldu 
dizkigu, baina Bin Laden non demontre dagoen 
jakin nahi baduzue, Urki liburudendan eta 
Osaba, Intrepid Fox eta Aldiri tabernetan saltzen 
den Putz aldizkaria erosi beharko duzue.

izan zait eta A rrasateko lagun 
m inei aspaldi aldizkariren bat 
sortu  behar genuela esaten 
niela gogoratzen dut. Duela 6 - 
7 u rte lau xelebre elkartu  
g inen eta O stiela! sortu 
genuen. Baina xelebre xama- 
rrak ginenez. taldeak sortu eta 
berehala eztanda egin zuen. 
Hiru urte jasan  ondoren, talde- 
tik atera nintzen eta proiektu 
berri batean lanean hasi ginen. 
H alaxe, duela bi urte, Putz 
sortu  zen. Jada eszedentzia  
eskatzeko sogoz naiz...

B alen , z e r  sa ltsa ta n  ibili z a ra  u r te  haue- 
ta n  g u ztie tan ?

A rrasatearra  naizen arren, 
G asteizen bizitzen izan naiz, hem en lane- 
an... alde guztietan egon naiz, baina inon 
ez. 20 urte ingururekin AEKn irakasle hasi 
n intzen, L izeora etorri nintzen garaian 
m usika talde bat izan genuen, Ostiela! 
sortu genuen, gero Putz... Alde guztietan 
m uturra sartzen ibili naiz, baina gutxitan 
aritu naiz buru-belarri zer edo 
zertan.

L an  h an d ia  em aten  al d izue?
Oso zaila da honelako 

aldizkari bat aurrera ateratzea. 
Beti esaten dudan moduan, artistak jenioak 
dira, baina ez dago nork aguantatuko 
dituen. Nik, ordea, gehiago ikusten dut nire 
burua eguneroko xagu lana egiteko, nahiz 
e ta  zer edo zer idazten dudan. 
Bestalde, norberak egiten dituen 
aurreikuspenak ez dira beti bete- 
tzen. Dozena bat laguneko talde 
finko bat lortu nahi genuen.

Z e r  d iozu ikasleez?
Gazteekin oso gustura 

nabil, baina hezkuntza m unduak 
bere alde txarrak  ditu  eta 
Ikastolan gehiago oraindik. 2. 
m ailako fun tz ionariak  garela  
esan ohi dut. Lau katu gara eta 
alde guztietan sartzen ibili behar 
izaten gara. Nahiago nuke gauza 
batean aritu eta hori ondo egin.
Hori dela eta, duela 11 urte,
Euskaraz Bizi kanpaina zela eta, 
A ldizkaskarria sortzea erabaki genuen eta 
horretan  konzen tra tzea  erabaki nuen. 
H elburua euskaraz denetik egin daitekeela 
erakustea zen. Aurten lantalde polita dugu 
eta ikasleek A ldizkaskarria oso gustura egi- 
ten eta irakurtzen dutela uste dut.

A ld izk arig in tza  oso g u stu k o a  duzu  non- 
bait...

A ldizkarigintza betidanik gustatu

“F r e s k o a g o a  iz a n g o  

z e n  z e r  e d o  z e r  e g in  

n a h i g e n u e n :  

s o rk u n tz a r i ,  

u m o re a r i . . .  a u k e r a  

e m a n g o  z io n a ”

baina sei lagun hasi ginen 
eta hiru geld itu  gara.
Eskerrak  ko labora tza ileek  
(Paddy R ekaldek, A sier 
Serranok ...) sekulako  laguntza 
eskaintzen diguten eta moralki oso 
babestuak sentitzen garen. Bi urte 
oso txar em an ditugu, baina em aitzare- 
kin oso gustura gaude eta hori da 
garrantzitsuena.

Z ein  h e lb u ru re k in  h as i z in e ten  P u tz  
ka le ra tz en ?

N ire ustez, G ara eta 
Egunkariarekin, egunkarien esparrua oso 
ondo betea dugu. Baina aldizkarien alorre- 
an hutsuneak daudela uste dugu, hainbat 
esparru ez dira jorratzen. A ldizkariak egon 
badaude eta aldizkari serio bat egiteko guk 
baino ahalm en handiagoa dute, baina bide 
markatu batzuk ere bai. G uk freskoagoa
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Elkarrizketa: 
Asier Serrano

aren sortzailea
lorrean hutsuneak daude”

izango zen zer edo zer egin nahi genuen: 
espontaneitateari, sorkuntzari, um oreari... 
aukera em ango zion aldizkari bat. Badirudi 
euskaraz irakurri behar duzuna ia-ia lanaga- 
tik eta oso serio irakurri behar duzula. Gure 
asm oa honi aurre egitea zen: gauza arinagoa 
eskaintzea, baina ez azalekoa.

Beste a ld iz k a ri b a tz u e ta n  o in a rr itu  al 
z ineten  zu en a  so rtzek o ?

Estetika, form ato... aldetik antze- 
rako beste aldizkari batzuk aipatu ditzake- 
gu. Baina Espainian ere ez dago gure eredua 
duten aldizkaririk. Putz hitz batera mugatu 
behar bagenu, aldizkari satiriko bezala defi- 
nituko nuke. Baina ez da hori bakarrik, sati- 
raz aparte beste gauza batzuk baititu. Sexu 
kontuak, adibidez, beste inon baino gehiago 
ateratzen dira. Beti ere puntu alai eta ludiko 
batekin. Sexua ez da derrigor pornografikoa 
edo didaktikoa izan behar. Nik neuk, noiz- 
beh inka, reflex io  puntu  batzuk ip in iko 
nituzke, aldizkari batek egunkari batek 

baino aukera hobea eskaintzen baitu 
honetarako.

Zeresan ugari em an duen Putz aldizkariaren azkeneko azala.

A ld iz k a ria k  a ld a k e ta k  izan 
al d itu  so rtu  zenetik?

A zalaren  d ise inua eta 
m aketazioa hobetzen joan 
gara, baina eduki aldetik 
ez dut uste aldaketa han- 

dirik izan duenik. Dena 
den, ko laborazioak  

gero eta errazago lor- 
tzen ditugu eta horrek 
aukeratzeko  eta 
aldizkari hobea egi- 

teko aukera eskain- 
tzen digu. A zkenekoa 

arrakasta handiena izan 
duena da. Z ergatik? 

Txiripaz portada oso bi- 
tx ia  egin genuelako  eta 

Bin Ladenen kontu honen 
harira asmatu egin dugulako. 

Fagorretik kargu hartu digute 
azalean euren irudia azaltzen 

delako! Baina ez ditugu bete behar 
diren ham ar agindu. Hori bai, Euskal 

Herrian bizi gara eta euskaldunak gara 
eta bertako arazoen aurrean ez dugu neu- 
troak izan nahi.

Zein  d a  O stiela! e ta  P u tzen  a r te k o  a lde  
nagusia?

Nire ustez Ostiela!-k hiru akats 
nagusi zituen: aldizkari horiegia zen, disei- 
nua ez zen erakargarria eta "arkeolojiko" 
xam arra zen. Lehengo kontuak, euskal kul- 
tura eta literaturaren harribitxiak... sartzen 
zituen. Hau oso ondo dago, baina guk gaur- 
kotasun gehiago izango zuen zer edo zer 
egin nahi genuen. Egungo gaiekin lotuagoa 
egongo zen aldizkaria.

B a al dago  an tze k o ak  d iren  h o nelako  bi 
a ld iz k a rire n tz a t m e rk a tu r ik ?

Baita gehiagorentzat ere... Baina

prom ozioa eta zabalkundea landu egin 
behar dira eta guk horretan izan dugu akats 
nagusia. Hurrengo alerako A itor Gorosabeli 
eta Nortoni elkarrizketa egin diegu eta 
N ortonek ez zuen ald izkaria  ezagutzen. 
G utxienez aldizkaria Euskal H erria osoan 
ezaguna izatea lortu behar genuke. 
Bestalde, Ostiela! eta Putz antzeko espa- 
rruan borrokatzen badira ere, ezberdinak ere 
badira. Hori dela eta, baten irakurlea beste- 
arena ere izan daiteke. Dena den, Ostiela!- 
ko Jon Arano eta D iego, gure editorea, bi 
aldizkariak bat egiteko elkarrizketak izaten 
ari dira azkenaldian. Baliteke urtarriletik 
aurrera bi aldizkariek bat egitea.
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O i h a n e  T o l e d o ,  

U r r e t x u k o  s o p r a n o a
Oihane Toledo soprano urretxuarrak 
eta Josu Okiñena pianojoleak aur- 
tengo Urretxuko Udazkeneko Musika 
Zikloko azken emanaldia eskainiko 
dute abenduaren 16an, arratsaldeko 
19:00etan, Urretxuko San Martin de 
Tours elizan. Musika emanaldi hau 
oso berezia izango da, Oihanek 
lehenengoz errezitaldi osoa kantatu- 
ko baitu eta bere herrian gainera. 
Hori dela eta, Oihanerekin hitz egiten 
izan gara eta orainarte egindako 
lana, kontzertu hau nola prestatu 
duen eta etorkizunerako zer asmo 
dituen azaldu dizkigu.

N o la tan  hasi zinen  m u sik a  m u n d u a n , 
O ihane?

Gauzak zertan ari zaren konturatu 
gabe hasten dituzu, ia klaseko guztiak joa- 
ten ginen solfeora, eta konturatu gabe pix- 
kanaka m undu honetan  sartu  nintzen. 
Bokazioa bada, txikitatik gustatzen zaida- 
lako, baina ez "quiero ser artista" esaten 
nuelako. U rteak pasatzen diren heinean 
sakondu egiten duzu, bide berriak irekitzen 
zaizkizu, erabakiak hartu behar dituzu... eta 
m om entuz honaino heldu naiz.

Z e rg a tik  e ra b a k i zenuen  k an ta tz e a ?
Pianoa ikasten aritu nintzen, baina 

kantuak gero eta dedikazio gehiago eska- 
tzen zidan eta aukeratu beharra nuen. 
Betidanik abestea gustatu izan zait eta niri 
errazagoa iruditzen zait. Gero koruan abes- 
tea edo bakarlari gisa aritzea ere 
aukeratu behar izan nuen. Bakarka 
aritzea aukeratu nuen ikasten jarraitu  
nahi nuelako, baina pena handia 
em an zidan korua uzteak. Izan ere, 
abesbatzan zaudela, errazagoa da 
gauzei aurre egitea bakarrik baino.

N on ibili z a ra  ikasten?
O viedon lau urte em an 

ditut, Hendaian beste bat eta egun 
Donostian ari naiz bertako irakasle batekin. 
Bestalde, toki ezberdinetan hainbat ikasta- 
ro egiten ditut. Orainarte m usika ez da uni-

bertsita te  ikasketa izan, baina orain 
D onostiako K ontserbatorioko  ikasketak 
un ibertsita rioak  izango dira. Europako 
beste herri batzuetan askoz ere lehenago 
izan da hala, orain hem en da eta Portugalen 
eta G rezian aurki izango dela suposatzen 
dut...

Ik a sk e ta k  b u k a tu  d itu z u la  esan  al daite- 
ke?

Ikasketak , berez, bukatu  ditut, 
baina oraindik ez naiz iritsi 
iritsi naitekeen tokira. Hori 
dela eta, ikastaroak  egiten 
ja rra itzen  dut. O rain  
D onostian  nabil A lm udena 
O rtegarek in . B estalde,
Urretxun nirekin aritu behar 
den Josu O kiñenarekin ere 
asko ikasten  ari naiz. Ez 
ahots-teknika, baizik eta erre- 
pertorioa. Berari esker beste 
m aila bat aurkitu dut. Dena 
den, m usika kontu honetan 
beti berdin gaude: azken urtea garrantzi- 
tsuena izan dela dirudi beti. G ainera, nahiz 
eta norberaren m ailarik onenera heldu. 
estilo , autore, eta obra berriak ikasten 
jarraitu  beharra dago.

N oiz u ste  d u z u  h e ld u k o  z a re la  zu re  
m a ila  g o ren e ra ?

Em akum e baten ahotsaren unerik 
onena 25 eta 35 urte bitartean dela esaten 
dute. Teorian urterik onenak orain helduko 
zaizkit, beraz; orainarteko intentsitateaz

“E u s k a r a  n o rm a liz a tu  

nah i b a d u g u ,  
a lo r  g u z t ie ta n  b u ltz a tu  

b e h a r  d u g u ”

lanean jarraitzen  badut behintzat. Dena 
den, oso lan gogorra da eta ekonom ia alde- 
tik ez dizu egonkortasunik eskaintzen. Hori

dela eta, utziko ez dudala badakidan arren, 
nekatzea eta intentsitatea ja istea  gerta dai- 
teke.

N ond ik  n o ra  ibili z a ra  ab es ten  o ra in a r-  
te?

Kimetsen hasi nintzen, ondoren 
G ipuzkoako gazte abesbatzan kantatu nuen 
eta Europako gazte abesbatzan ere aritu 
nintzen. Bakarka, berriz, ez dut sekula 
errezitaldi oso bat eskaini. Lehenengoa

O ih a n e k  a b e n d u a r e n  1 6 a n ,  

U d a z k e n e k o  M u s ik a  

Z ik lo a re n  b a rn e ,  

le h e n e n g o z  e rre z ita ld i  

o s o a  k a n ta tu k o  du

U rretxun abenduaren 16an kantatuko  
dudana izango da eta pixka bat beldurtuta 
nago. O rainarte errezitalen zatiak soilik 
abestu ditut bakarka. D ena den, noizbait 
izan behar zen lehenengo aldia eta guk 
eskain i genuen geure burua, gainera, 
Urretxun kantatzeko. Batere eragozpenik 
ez ziguten jarri eta zikloan bertan beran- 
duago abestuko dugu hobeto datorkigula- 
ko. Oso ondo portatu dira gurekin.

K a n tu a  ikasi du zu n  U rre tx u k o  so p ran o  
b a k a r ra  z a ra  eta...

Jende askok U rretxuko A inhoa 
A rteta naizela uste du, baina konparake- 
tak ez du ez hankarik ez bururik. Bera 
gorengo puntan dago eta ni hasiberria 
naiz. Jendeari arraroa egiten zaio herriko 
neska bat, berarekin poteatzen duena, 
berarekin ikastolara joan dena... sopra- 
noa izatea eta Euskaldunan kontzertuak 
em aten hasiko naizela uste du. Hau 
Tolosa oso gertu  dagoelako  eta oso 

soprano gutxi daudelako da. Baina hau 
eboluzio kontua da. M usika eskolak oso 
urte gutxi ditu eta ni hortik atera naiz.
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Denda: Ipeñarrieta 4, ® 943 72 09 50 
Tailerra: Mugitegi, ™ 943 72 42 66 

Mugikorra: 919 442 617

J A T E T X E A

Piedad kalea, 14 ® 943 72 08 19
ZUMARRAGA

Seguru hem endik urte batzuetara abeslari 
gehiago aterako direla.

N olakoa izango d a  U rre tx u n  eskain iko  
d u zu n  em an a ld ia ?

Lehenengoz nik ikasi dudan estilo- 
an abestuko dut. Izan ere, lehenago ere 
herrian kantatua naiz, baina beti txistularie- 
kin, bandarekin... izan da. A hotsa landu 
dudala erakusteko aukera izan dudan arren, 
esan bezala, ez dut nik landu dudan espa- 
rruan kantatu. Ez dakit jendeari gustatuko 
zaion... Izan ere, ordubetean tentsioa eta jen- 
dearen arreta m antentzea zaila da. Entzuleek 
ahots bakarra ordubetez gustura entzun deza- 
ten, aspertu gabe, em analdia oso ondo landu 
behar da. Hori dela eta, kontzertu honetan 
autore askoren lanak, A ita Donostiaren eus- 
karazko abesti batzuk... sartu ditugu. Hau 
oso garrantzitsua da, oso gutxi ezagutzen 
den euskal m usika klasikoa da eta gure lana 
da hau ezagutaraztea. Euskara norm alizatu 
nahi badugu, alor guztietan bultzatu behar 
dugu.

A u rre ra  b eg ira  ze r asm o d itu z u ?
Euskal m usika klasikoaz osatutako 

kontzertu bat prestatzeko eta errezitaldi hau 
sa ltzeko  asm oa dugu Josuk  e ta  biok. 
O raindik izen bat ez dudanez, Euskal Herri 
mailan saldu daitekeen errezitaldi orijinala 
eskaini nahi dugu. Gainera, euskaldunak iza- 
nik, bertako m usikagileen lanak bultzatu 
behar ditugula iruditzen zaigu. Estreinatu ere 
egin ez den euskarazko m usika zoragarria 
dago. Bestalde, aurrerago kantu sariketaren 
batera aurkezteko asm oa dut.

L e h ia k e te ta ra  a u rk e z te a  ez inbestekoa al 
d a  a u r r e r a  egiteko?

A urrera egiteko zorte faktorearen 
garrantzia handia da. Toki egokian egon 
behar duzu, zuzendari baten gustukoa izan 
behar duzu... Lehiaketetara irabaztera baino, 
entzun zaitzaten zoaz. Izan ere, bertara musi- 
koak, managerrak... joaten  dira eta norbaiten 
gustukoa izatea suerta daiteke. Ikastaroak 
ere oso garrantzitsuak dira adituek zu entzun 
eta aholkatu zaitzaten.

Belardenda, dieta eta errejimen 
elikadura 

Labeaga 31 ^943722780
URRETXU
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S a n t a  L u t z

Ganadu Lehiaketa
U rdaneta hiribidean izaten den zaldi abere 
lehiaketak bi atal izaten ditu. Haragitarako 
zaldi abereen lehiaketan, bretoi arrazakoek, 
ardandarrek eta pertxeroiek parte har dezake- 
te. Baita arraza hauen eta pottoka arrazakoen 
arteko nahasketek. Bestalde, pottoka arraza- 
koen leh iake ta  ere izaten da. L ehiaketa 
bakoitzean zaldi, behor eta urteko moxal one- 
nari em aten zaio saria K alebarren-Areizaga 
plazan 13:30etatik aurrera.

Urteroko moduan, aurten ere inguruotako eta Euskal Herri 
osoko nekazariek eta abeltzainek euren barazkiak, fruituak 
eta abereak salgai izango dituzte Santa Lutzi egunean. 
Hauetako askok, gainera, Urretxu eta Zumarragan antolatzen 
diren lehiaketetan parte hartuko dute. Abenduaren 13an, pos- 
tutik postura, zer ikusten ari garen ere ez dakigula ibiltzen 
garen kaletarrok, egun horretan lehiaketak daudela badakigu, 
baina ez dakigu oso ziur zeintzuk diren lehiaketa hauek eta 
zeintzuk diren bakoitzaren ezaugarriak. Hona hemen Santa 
Lutzi feriako lehiaketen gida labur bat.

Arabako Errioxako
Ardo Lehiaketa

U rretxuko Iparragirre plazan, A rabako Errioxako Ardo 
Feria eta Lehiaketaren ham aikagarren edizioa izango 
da. Bodega bakoitzak 2000ko uztako bi boteila aurkez- 
tuko ditu lehiaketara. A benduaren 12an, 18:30etan, 
antolatzaileek boteila horiek jasoko dituzte, bodegak 
jendeari saltzeko eta kontsum orako jarrita  izango duen 
txosnatik. A ntolatzaileek eurek aukeratuko dituzte 
lehiaketarako boteilak. 20 :00etan em ango dio epaima- 
haiak hasiera dastaketa lanari, eta 
ondoren erabak ia  jak inaraz iko  
dute. 18:30etatik aurrera bodegek 
jarritako postuetako ardoa dasta- 
tzeko aukera izango dugu eta 
20:00etan Udaletxeko batzar areto 
nagusian izango den lehiaketako 
dastaketa jendearen tzako  irekia 
izango da. Santa Lutzi egunean 
ardo feria 9etatik 15:00etara eta 
17:00etatik I9 :00etara  zabalik  
izango da.
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i f e r i a  2 0 0 1
Zumarragako Barazki, Fruta 
eta Errezil sagar Lehiaketa

Kapoi Lehiaketa
K alebarren-A reizaga plazan kapoi lehiaketa izaten da. Lehiaketan bi 
atal izaten dira: euskal arrazako kapoiena eta arraza arrunteko kapoie- 
na. Euskal arrazako kapoiak m arradunak, gorriak, lepasoilak, beltzak 
eta zilarrak izan daitezke. K apoiak binaka aurkeztu behar dira, gehie- 
nez, 3 bikote, eta 12 hilabete baino gutxiagokoak izan behar dira. 
Bikoterik onena izendatzeko epaim ahaiak kapoien pisua, lum en kolo- 
rea, distira, tam aina, itxura eta arraza nahiz m ota bakoitzaren ezauga- 
rri bereziak hartzen dituzte kontuan. Kapoi arrunta m erkatuetan aur- 
kitzen den lum a gorrikoa izaten da eta epaim ahaikideek bere pisua, 
itxura eta haragitarako duten gaitasuna hartzen dute kontuan.

Zum arragako Euskadi enparantzan barazki. fruta eta errezil sagarren lehiaketa izango da. Partehartzaileek nekaza- 
ritza esplotazio erregistroaren agiria aurkeztu behar dute. Barazki lehiaketan gutxienez 6 barazki mota eta bakoi- 
tzetik bi kilo aurkeztu behar dira, fruta lehiaketan 
ere gutxienez 6 fruta mota eta bakoitzetik bi kilo 
eta errezil sagar lehiaketan gutxienez 10 kilo ekarri 
behar dira. Epaim ahaikideek kalitatea (tam aina, 
itxura, kolorea...), aurkezteko era eta aniztasuna 
hartzen dituzte kontuan. Sari banaketa Kalebarren- 
A reizaga plazan izaten da 13:30etatik aurrera.

Oilasko Lehiaketa
Oilasko lehiaketa ere K alebarren-Areizaga pla- 
zan izaten da. Lehiaketa honetan Euskal Herriko 
baserrietako larreetan ibiltzen diren euskal arra- 
zako eta arraza arrunteko oilaskoek parte har- 
tzen dute. Euskal arrazako oilaskoen lehiaketan 
m arradunek, gorriek, lepasoilek, beltzen eta 
zilarrek parte har dezakete. Partehartzaileek 
gehienez 3 bikote aurkez ditzakete eta hauek 6 
hilabete eta 6 kilo baino gutxiago izan behar 
dute. Epaim ahaikideek oilaskoen pisua, luma- 
ren kolorea, distira, tamaina, itxura eta arraza 
nahi m ota bakoitzaren ezaugarri bereziak har- 
tzen dituzte kontuan. A rraza arrunteko oilasko- 
ek, berriz, gehienez 4 hilabeteko adina eta 8 
kiloko pisua izan behar dute. Bikoterik onena 
izendatzeko pisua, itxura eta haragitarako gaita- 
suna hartzen dira kontuan.

Urretxuko Barazki, Fruta 
eta Errezil sagar Lehiaketa
U rretxuko G ernikako A rbola plazan barazki eta fruta lehiaketa 
izaten da. Atal bakoitzeko partehartzaileek gutxienez 6 mota 
aurkeztu  behar d ituzte eta bakoitze tik  2 k ilo  gutxienez. 
Epaim ahaikideek kalitatea (tam aina, osasun egoera, itxura, 
kolorea...), aurkezteko era eta aniztasuna hartzen dituzte kon- 
tuan. U rretxuko lehiaketaren sari banaketa ere Kalebarren- 
A reizaga plazan izaten da 13:30etatik aurrera.

2001eko a za ro a / ] 7



2001 eko Santa Lutzi Feriaren egitaraua
Abenduak 5

19:00.- Juan  de Lizarazu erakusketa aretoan ASPACEREN ZUME lanen erakusketari hasiera em atea.
19:30,- Itarte Etxean zabalduko da JO SE  LUIS AGIRREren “SANTIAGO BIDEAN” AKUARELA lanen erakusketa.

Abenduak 9
19:30.- Zelai-Arizti Aretoan LUZIO GABIRIA ALUSTIZAREN OMENEZKO XVI. BERTSO JAIALDIA.
Bertsolariak: Sebastian  Lizaso, Andoni Egaña, Joxe Agirre, Jon Maia, Igor Elortza e ta  N erea Elustondo.
Gai jartzailea: Zumarraga-Urretxuko Bertso Eskola.

Abenduak 12
18:30.- Iparragirre plazan, ERRIOXA ARABARREKO ARDO AZOKAri hasiera em atea.
20:00,- Urretxuko Udaletxeko Areto Nagusian, ARDO LEHIAKETARA aurkeztutako ardoak dastatzen  enologo ospetsuak  izango 
ditugu, e ta  dastatu  ahala azalpenak em ango dizkiete ikustera joandako herritarrei.
22:00,- Ederrena pilotalekuan, afizionatuen arteko PILOTA PARTIDUAK.

Abenduak 13
8:00etatik  14 :00etara: U rdaneta hiribideko feria tokian, ZALDI-AZIENDA NAHIZ BESTELAKO ABEREEN FERIA ETA LEHIAKETA. 
NEKAZARITZAKO TRESNEN FERIA La Salle - Legazpi ikastetxeko patioan izango da.
AZOKA BEREZIAK: Gernikako Arbola plazan: FRUTA eta BARAZKI LEHIAKETAK, e ta  Gipuzkoako Eztizaleen Elkarteak antolatu- 
tako EZTI LEHIAKETA ere izango dugu, e ta  EUSKAL HERRIKO JAKIAK SALGAI izango dira (eztia, ogia, gazta, taloak, e.a.). 
Euskadi enparan tzan  ERREZIL SAGAR, FRUTA eta BARAZKI LEHIAKETAK izateaz gain, ESKULAN ERAKUSKETA eta EUSKAL 
HERRIKO JAKIAK SALGAI izango dira (eztia, ogia, gazta, taloak, e.a.).
Kalebarren-Areizaga enparantzan OILASKO eta KAPOI LEHIAKETAK.
13:30.- Kalebarren-Areizagan oilasko, kapoi, fruta, barazki, errezil sagar, ezti, ardo eta ganadu lehiaketetako SARI BANAKETA. 
E gunean  zeh ar: Iparragirre plazan ARDO AZOKA. Errioxa Arabarreko upategiek hartuko dute parte, e ta  2000ko uztako ardo bikai- 
nak dastatu nahiz erosteko aukera ere em aten du azoka honek.
Goizean zehar, MOXAL ERREA dastatzeko aukera.
Zelai Arizti pilotalekuan, berriz, ZUHAITZ LANDAREAK eta ab ar salgai.
Urretxuko Iparragirre kalean, Zubimusu plazan e ta  Zum arragako trenbide gainean ESKULAN ERAKUSKETA e ta  salm enta.
9:00.- Urretxuko TXISTULARI taldearen kalejira; Iratzarri dultzaineroak ere kaleetan zehar izango ditugu.
9:00,- Zum arraga e ta  Urretxuko S an ta Lutzitako VI. ARGAZKI RALLYA.
Lehiakideak: nahi duten zaletu guztiek har dezakete parte.
Gaia: S an ta Lutzitako feriaren inguruko sei gai.
Nola parte hartu: abenduaren  13an, goizeko 9etatik 10ak arte Urretxuko Kultur Etxera azalduta.
10:00.- Tolosako dulzaineroen DIANA.
Egunean zehar.- Kalejiran ibiliko dira Zumarraga-Urretxuko trikitilariak.
10:30 - 12:30: "Secundino Esnaola" musika eskolako trikitilarien KALEJIRA Zum arraga e ta  Urretxuko kaleetan zehar.
11:30.- Zum arragako Musika Bandak e ta  "Antzinako Ama" Txistulari Bandak elkarrekin egingo duten KALEJIRA.
12:30,- Ederrena pilotalekuan HERRI KIROL SAIOA. Aizkolariak: Mindegia Arrospideren aurka, zutik jarritako enborra botatzen. 
O lasagasti e ta  Nazabal, elkarren kontra arituko dira, zutik jarritako enborra botatzen.
Arrospideren e ta  Mindegiaren arteko lehia bi metroko enborra ebakitzen.
Olasagasti-Elorriaga bikotea Nazabal eta  Lopez bikotearen aurka, 60 ontzako zortzina ebakitzeko.
16:30,- Ederrena pilotalekuan PROFESIONALEN ARTEKO PILOTA PARTIDUAK.
17:30,- Euskadi enparantzan IDI PROBAK. Probalariak: URRUZTI, BELARRETA, ELORRIAGA eta AIZPURU.
O ndoren ,- Euskadi enparantzan idi probetako SARIAK BANATZEA.
19:00,- Kalebarren-Areizaga enparantzan dantzaldia EGAN taldeak soinua jota.

jf̂ RRAVO, S.L. „ .
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Jcamartzeak •  Batcrioak •  Ezkontzak
L abeag a  52-54 F URRETXU 

»725682 »722292

Gezurra badirudi ere, bi tipo hauetako 
bat ezkondu egin da eta bestea aurki 
ezkonduko da. Hori bai, ezkondu zenak 
etzuen bere metro eta erdiko kono 
naranja buruan jantzi ezkontza egunean 
eta besteak ez dugu uste Athletic-en 
ezkutuaren tatuajea begibistan eraman- 
go duenik! Zorionak Is te eta  Osi!

RENEDO argazkiak

J o s e ,  ez dirudi 
urteen joanak 
zugan eraginik 
duenik! Beti 
argazki berdi- 
na ekartzen 
digute... 
Zorionak!

Ju a n  Carlos.
Kilimatrakako 
gazteak egiten 
ari diren lana 
ikusita, ez da 
harritzekoa zu 
horren irrifartsu 
izatea!

Lucia, lotarako 
ere ez al duzu 
kentzen buru- 
ko zapia? 
Zorionak eta 
ondo pasa 
urtebetetze 
eguna.

Mila, hori da 
hori pikara aur- 
pegia!
Gaurkoan ere 
kartatan tranpa 
egin al diezu 
gainontzeko 
katekistei?

Ander, utziozu 
karrozak egite- 
ari, zu nahikoa 
karroza bazara 
etal Ea argazki 
berriago bat 
ekartzen digu- 
zun! Zorionak!

Idoia, zuretzat 
zer idatzi ez 
dakigunean 
idazten dugun 
tontakeria: 
zapia buruan 
eta ibili mun- 
duanl

Amaia, oilar 
bat buru gaine- 
an jarri zaizula 
dirudi.neska! 
Hori da hori 
motots xele- 
brea jarri dizu- 
tena! Zorionak!

Arantza, hori 
da hori irrifa- 
rrea... George 

tClooneyrekin 
medikutara 
jolasten ari al 
zara? 
Zorionak!

Danel, ea
Olentzerok 
aitari flasha 
oparitzen dion, 
“Los Otros” fil- 
mako protago- 
nista dirudizu 
eta! Zorionak!

Itziar, badaki- 
gu unibertsita- 

ite lege berria 
|oso txarra 
dela, baina 
etzazu negar- 
rrik egin neska! 
Zorionak!

Ander, aurten 
gaizki portatu 
zara eta 
Olentzerok 
ikatza ekarriko 
dizun beldur 
zara nonbait! 
Zorionak!

Argi ibili bi hauekin, tabernetan 
eskumuturrekoak saltzen ibiltzen 
den “Josemari’’aren oso lagunak 
dira eta! Gainera, behin lehen- 
gusina txikia Takolo, Pirritx eta 
Porrotx ikustera eraman zuten! 
Eskerrak Charles Bronson eta 
Torrente jada atzetik dituzten...

Aitor, etziozu 
gehiago 
Jonmikeli ada- 
rra jo, egunen 
batean bere 
etxera joan 
beharko zara 

• lotara eta!

Andrea, esaio- 
zu amari 
Txillida imitatu 
nahi badu 
“artelanak” 
bere buruan 
egin ditzala! 
Zorionak!

§
Bere, hori da 
hori aurpegia... 
gaur ere denek 
ihes egin al 
dizute argazki 
kamera ikusi 
bezain pronto? 
iZorionak!

Beñat ,  alaitu 
ezazu aurpe- 
gia, aurten ere 
Olentzerok zer 
edo zer ekarri- 
ko dizu eta! 
Zorionak!

m  *

Eli, zuenean 
ere katekistek 
sekulako 
iskanbila sor- 
tzen al dute? 
Eskerrak nego- 
ziorako onak 
diren...

J e a n  Claude,
zure filmetako 
etsaiek egurra 
ematen zenie- 
lako uste 
genuen ikusten 
zituztela bel- 
tzak!

Maritxu, orain- 
goan ere Eliren 
kafetegian! Ez 
al zarete jada 
zahar xama- 
rrak hainbeste 
“txokolatada" 
egiteko?

Mikel, oso
zoriontsu ikus- 
ten zaitugu. 
Baina... argi 
ibili esku horre- 
kin, lepotik oso 
gertu duzu eta! 
Zorionak!
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E m a k u m e e n  s a s k i t

Rivaldok 1.000 milioi irabazten ditu 
urtean eta kexu da; emakume futbola- 
rien %90ak ez du pezeta bat bera ere 
irabazten. Lance Amstrong-ek 40 milioi 
pezetako saria izan zuen Frantziako 
Tourra irabazteagatik; zein sari jaso 
zuen Joane Somarribak gauza beraga- 
tik? Honelako konparaketen zerrenda, 
lotsagarria izateaz gain, amaigabea da. 
Emakumeen kirolak ez du inolako 
babesik, eta honela oso zaila da aurre- 
ra jarraitzea. Emakumeek sarritan ez 
dute ezein kirol praktikatzeko aukerarik 
izaten. Zorionez,Urretxu-Zumarragako 
kirol talde ezberdinek behar hau ase- 
tzeko ahaleginetan ibili izan dira beti. 
Orain arte, neskek bai futbolean, bai 
eskubaloian eta baita areto-futbolean 
ere aritzeko aukera zeukaten; orain 
saskibaloian ere jokatu ahal izango 
dute.

A itor Bastarrika da Goierri K.E- 
ak sortu berri duen talde honetako entre- 
natzaileetako  bat, berarekin  m intzatu 
ginen: "Duela urte batzuk, em akum een sas- 
kibaloi taldea sortzeko saiakera bat egin 
zuen Goierri K .E-ak, baina azkene- 
an posibilitate hori ezerezean geratu 
zen. Legazpik, em akum een saski- 
baloi ta ldea izan du azken urte 
hauetan, eta horregatik  hem engo 
neska dexente hara joan  izan dira 
jo ka tzera . O rain gauzak  zeharo 
aldatu dira, onerako beti".

tokiak, poztasun eta satisfakzio handiko 
une asko em aten ditu".

Berak adierazi zigunez, Goierrik 
aurten bere 50.urteurrena ospatzeak, ez

G o ie rr i K .E .re n  s a s k ib a lo i  

s a i la k  5 0 .  u r te u r re n a  

o s p a tu k o  du  

d a to z e n  h i la b e te e ta n
A itorrek 29 urte bete ditu 

eta horien erdiak kantxetan eman 
ditu. Jokalari bezala Goierrin eta 
Urm ek-en aritu ondoren, ikasketek saski- 
baloia uztera derrigortu zuten. Baina kiro- 
larekiko pasioa horren indartsua izanik, 
ezin sask ie ta tik  urrun m antendu. 
Entrenatzaile postua ere gustoko zuenez, 
horretan hasi zen duela lauzpabost urte, eta 
bertan ja rra itzen  du: "Entrenatzailearen

dauka inongo zerikusirik neska talde bat 
eratzearen proiektu horrekin: "Ez, ez dauke 
inongo zerikusirik. K asualitatea izan da 
aurten sortzea. Guk ekainean, astebeteko 
luzapena edukitzen duten kam pus batzuk 
antolatzen ditugu. Azkenengo urte hauetan 
hiruzpalau neska egon dira kam pus bakoi-

tzean. baina ez talde bat eratzeko haina". 
Baina aurten, beste taldeen lehen entrena- 
m endu saioak astearekin batera, A itorren 
harridurarako 9-10 neska agertu ziren poli- 
kiroldegian iraila partean, entrenatzeko, 

jokatzeko eta azken finean talde bat 
osatzeko  helburu  eta gogoarekin . 
"Guk ez genuen inongo trabarik jarri, 
areago, oso ondo iruditu zitzaigun".

Argi zeukaten Goierrikoek, nes- 
ken saskibaloiaren inguruan, herriak 
zuen gabezia edo hutsune hori bete 
beharra zegoela: "Talde bat ateratzeko 
desiatzen geunden. Neskek lehen, bai 
en trenatzeko  e ta  bai jokatzeko 
Legazpiraino joan  beharra zeukaten, 

eta horrek borondate eta sakrifizio handia 
eskatzen du. Orain, hutsune hori beteta 
dugu neurri batean".

Taldearen konposaketa egiterako 
orduan inongo arazorik ez dutela izan esan 
zigun: "12 neskek osatzen dute taldea.
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> a l o i a ?  Z e r g a t i k  e z !
Fitxa guztiak bete ahal izan ditugu. Junior 
mailan jokatzen dugu, hau da, 16-17 urte 
dituzten neskak dira, nahiz eta pare bat 
gazte txogoak  izan". A ldagelako  giroa 
bikaina dela aitortu zigun, gainera, berak 
ere badaki giro hori arrakasta ororen 
oinarria izaten dela. "Oso gustura nago 
sortu den giroarekin".

N ahiz eta hasiberriak  izan, 
talde guztien moduan helburu batzuk 
finkatu dituzte: "A urtengoa estraineko 
denboraldia izanik. ikasteko erabiliko 
dugu. Hori bai, edozein kiroletan beza- 
la, ondo pasatzen eta kirol honekin 
gozatzen saiatuko gara". Bere aburuz, 
garrantzitsua da gazte jendeak egiteko zer- 
bait edukitzea, m otibatzen dion edozein 
ekintzatan partehartzeko aukera hori iza- 
tea.

Lortutako em aitzei oraingoz ez 
dietela garrantzi handiegirik em aten adie- 
razi zigun, m aila ezagutu ahala euren 
em aitzak eta aukerak baloratuko dituzte: 
"Oraingoz partidu batzuk irabazi ditugu eta

beste batzuk galdu. D ena dela, garrantzi- 
tsuena taldeak lan egiteko eta hobetzeko 
erakusten duen ilusio eta gogo hori da. 
Partidak jokatuz goazen heinean em aitzak 
baloratuko ditugu".

“A u r te n g o a ,  e s t ra in e k o  

d e n b o ra ld ia  iza n ik ,  

ik a s te k o  e ra b il ik o  d u g u  

g e h ie n b a t”

Entrenatzerako orduan neskak ala 
m utilak, zer nahiago dituen galdetzerako- 
an, hau izan zen erantzuna: "Esperientzi 
polita eta era berean interesgarria da. Ez 
dut ezberd in tasun  handirik  nabaritu . 
M oskeoak eta haserreak guztiekin egoten 
dira, izan ere, batzuetan gauzek eskuetatik 
ihes egiten dizute, baina bestela oso ondo. 
Esan beharra daukat hasera batean beldur 
pixk bat banuela, ez nuelako inor ere eza-

gutzen, baina segituan egiten zara. Asko 
disfrutatzen ari naiz".

K om unikabideetan eta gizartean 
orokorrean, em akum een kirolari eskain- 

tzen zaion tarte txikiaz ere m intzatu 
ginen. "Kom unikabideak, gauza han- 
diren bat lortzen denean soilik ardura- 
tzen dira honetaz, bestela alboratuta 
daukate". Diru kontuan al dago ara- 
zoa? "Bai zalantzarik  gabe. Dirua, 
kirol m askulinoan inbertitzen da, eta 
gizarte hau sosen arabera mugitzen 
denez... egun bizi dugun egoera honen 
aldaketa zaila ikusten dut oso".

B estalde, datozen h ilabeteetan , 
Goierri K .E-ren saskibaloi sailak 50 urteu- 
rrena ospatuko du, hori dela eta horren 
arian zer edo zer au rreratzeko  eskatu 
genion Aitorri: "Oraingoz, ideia batzuk 
dauzkagu. Z iu rren ik , G o ierritik  iragan 
diren pertsonen artean bazkari bat ospatuko 
dugu, gero agian partidu garrantzitsu bat 
antola dezakegu... gauzak berde xam ar 
daude oraindik".

Zumarragarren eta urretxuarren saiikapena Behobia-Donostia lasterketan
Ricardo Veleda Prieto 69 T o ^ T I J. Miguel Rodriguez Fernandez 2626 1 32:09 Gemma Hernandez Andoain 4677 1 42:14
Jesus Lizarazu Elizburu 146 1 12:24 Juan Francisco Perez Mungia 2736 1 32:47 J. Mari Iruve Sasieta 4839 1 42:57
Asier Aranburu San Pedro 171 1 12:59 Sergio Chao Ayala 2812 1 33:13 Ismael Pradilla Kerejeta 4931 1 43:28
Julio Pascual Gonzalez 229 1 14:12 Jakes Antia Juaristi 2818 1 33:14 Iñaki Beruete Galdeano 5030 1 43:54
Benito Martinez Elgarresta 231 1 14:13 J. A. Calvo Fdez. de Aranbuiz 2861 1 33:27 Jose Luis Mujika Zabalo 5101 1 44:15
Pedro Garcia Rodriguez 331 1 16:19 Egoitz Asurabarrena Zipitria 2878 1 33:32 Iñigo Tobar Sanchez 5209 1 44:52
Tasio Gomez Garcia 340 1 16:29 losu Perez Hernandez 3012 1 34:09 Jon Madina Albijua 5412 1 46:02
Roberto Larraza Martinez 480 1 18:22 Aitor Barrenetxea Aranguren 3239 1 35:13 Aitor Sarasua Irube 5503 1 46:34
Roberto Garcia Olea 491 1 18:28 Gorka Ganuza Azpiazu 3369 1 35:51 Garikoitz Madina Arrieta 5545 1 46:49
Ismael Berasategi Escudero 541 1 18:54 Jose Antonio Unanue Etxeberria 3477 1 36:24 Giiberto Cruz Benavides 5551 1 46:50
Juan Ignacio Senosiain Antia 553 1 19:01 Agustin Elosegi Izagirre 3551 1 36:45 Olatz Sasieta Ormaetxea 5660 1 47:26
Aitor Telleria Etxeberria 554 1 19:02 Fernando Isasa Etxaniz 3606 1 36:58 Gaizka Lete 5808 1 48:30
Jon Ander Corera Ulacia 673 1 20:12 Juan Carlos Pastrian Prieto 3851 1 38:08 Gorka Lasa Agirrezabal 5886 1 48:59
Raul Montiel Gonzalez 678 1 20:14 David Landa Laskibar 3888 1 38:20 Mikel Estebanez Martin 5909 1 49:09
Iñaki Ganuza Beain 865 1 21:52 Jose Ignacio Amado Santillana 3928 1 38:33 Elixabete Lasa Garmendia 6246 1 51:19
Jon Otermin Zelaya 1024 1 22:59 Josu Sasieta Barrenetxea 3938 1 38:38 Jose Mari Lasa Zinkunegi 6254 1 51:21
Jesus Mari Arrazola Eguren 1146 1 23:50 Xabier Egea Jauregi 4267 1 40:12 Izaro Idigoras Jauregi 6524 1 53:25
Aitor Lizarazu Elizburu 1254 1 24:27 Anjel Berdud Rodriguez 4285 1 40:17 Begoña Balerdi Saralegi 6531 1 53:28
Juan Ignacio Mendiola Lopez 1415 1 25:20 Mikel Igarza Zaldua 4331 1 40:29 Nerea Gago Rezola 6534 1 53:29
Xabier Urmeneta Ayastui 1496 1 25:51 Diego Tena Hidalgo 4367 1 40:38 Aitor Plazaola Urizabal 6665 1 54:27
Mikel Fernandez Atxa 1746 1 27:27 Marcos Muñoz Caballero 4571 1 41:43 Unai Zabaleta Aldasoro 6840 1 55:54
Luis Maria Fernandez Maiztegi 1992 1 28:46 Jon Ugarte Arrizabalaga 4585 1 41.46 Juan Mari Goñi Muskiz 6940 1 56:58
Patxi Perez Perez 2054 1 28:55 Jon Mikel Mendia Zufiaur 4642 1 42:04 Asier Aranguren Ezkurra 7019 1 57:44
Aritz Arbizu Zabalo 2204 1 29:37 Aitor Etxeberria Iraola 4643 1 42:05 Gurutz Zuza Elgarresta 7176 1 59:31
Luis Maria Torres Jauregi 2447 1 31:09 iñaki Larrea Mujika 4645 1 42:05 Aloña Idigoras Jauregi 7197 1 59:56
Jose Maria Jimenez Teniente 2508 1 31:30 Asier Murua Moreno 4673 1 42:13 Aitor Gago Rezola 7214 2:00:11
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Anjel Erratzu
Anjel jaiotzez urretxuarra bada ere, bi urte zituela aita hil zitzaion eta ama berriro 
ezkondu zenean Aizpurutxora joan zen bizitzera. Bertan bizi izan zen Urretxura 
ezkondu zen arte. Ikasketak Aizpurutxon egin zituen eta ikastea atsegin zuen 
arren, baserrian lana egin beharra zegoen eta ez zuen ikasketekin jarraitzeko 
aukerarik izan. Dena den, soldaduskara joan aurretik korrespondentziaz delinean- 
te ikasketak egiten aritu zen.
15 urterekin eraikuntzan lanean hasi zen eta, besteak beste, Aizpurutxoko eskola- 
ren eta frontoiaren eraikuntza lanetan aritu zen. Ondoren, Azkoitiko eta Urretxuko 

hainbat lantegitan aritu zen arren, eraikuntza lanera itzuli zen. Izan ere, Anjelek oso gustukoa du eraikun- 
tza mundua.

Dena den, Anjel herrian ezaguna bada, oso gaztetatik herri kirolen munduan aritu delako da. 
Aizpurutxon hasi zen herri kiroletan parte hartzen eta saioak antolatzen eta Urretxura etorri zenean lan 
honetan jarraitu zuen. 1980an Urretxu-Zumarragako Golden sokatira taldea sortu zuten eta Euskal Herriko 
liga hainbatetan irabazi zutenez, atzerrian aritzeko dirulaguntza jaso zuten. Suitzan, Holandan, Italian, 
Irlandan... izan ziren eta Angelek dioenez, “garai hartan kanpoko taldeak gu baino askoz hobeak ziren. 
Gainera, gu hormigoi gainean tiratzen ohituak geunden eta lur gainean hasi ginenean ez genuen asma- 
tzen”. Hori dela eta, Ingalaterrako prestatzaile bat ekarri zuten lur gainean tiratzen ikasteko asmoz.

Esan bezala, Anjelek makina bat herri kirol saio ere antolatu ditu herrian. 1977an hasi zen lan 
honetan eta berak esan digunez, “ordutik zaletasuna asko jaitsi da, baina kirolariak lehen baino askoz 
hobeto prestatzen dira. Ino Ugarteburuk eta biok urte asko daramatzagu herrian herri kirol saioak antola- 
tzen, baina egunen batean uzten badugu norbaitek lekukoa hartuko duela uste dut”.

-Z e r iz a n  n a h i  z e n u e n  u m e ta n ?

Hargina eta harrijasotzailea.
-A is ia ld ia n  z e r  e g i te a  a t s e g i n  d u z u ?

Denbora libre gutxi dut, baina astia dudanean mendira 
joatea eta euskaraz zer edo zer irakurtzea gustatzen zait. 
-B iz itz e k o  to k i b a t?

Urretxu.
-G e h ie n  a t s e g i n  d u z u n  h e r r i  k iro la ?

Guztiak atsegin ditut, baina gehien gehienak aizkolaritza 
eta sokatira.
- G u s tu k o  a iz k o la r ia ?

Mindegia.
- G u s tu k o  h a r r i ja s o tz a i le a ?

Goenatxo II.
- Ik u s i d u z u n  s o k a t i r a  ta ld e r ik  o n e n a ?

Kanpora joaten ginenean ingelesak ziren onenak. Orain 
Nuarbeko taldea hauen pare dago.
-G u s tu k o  p i lo ta r ia ?

Retegi, Titin, Goñi II...
-P la z a r ik  o n e n a ?

Azpeitikoa eta Tolosakoa.
- I le h o r ia k  a la  b e l tz a r a n a k ?

Ilehoriak.
-E g in d a k o  a z k e n  o p a r ia ?

Kolonia.
-E ta  j a s o t a k o a ?

Liburu bat.

-D a ta  b a t?

Abenduaren 20a. Duela urte batzuk, data horretan ia itota 
hil nintzen Zumarragako igerilekuan.Ur azpira joan nint- 
zen eta ozta-ozta atera ninduten bizirik.
-N e s k a  e ta  m u til iz e n  b a n a ?

Miren eta Mikel.
-Z e in  e g u n k a r i  i r a k u r tz e n  d u z u ?

Deia eta Egunkaria.
- G u s tu k o  t e le b i s t a  s a io a ?

Pilota emanaldiak eta Goenkale.
-B e re z ik i g o r r o to  d u z u n a ?

Bat esatearren, Gran Hermano.
-L ib u ru  b a t .

Pello Zabalarena. Tenporak, hil bakoitzari dagokion san- 
torala eta esanahia... jorratzen dituena.
-F ilm e  b a t .

Ez naiz filme zalea.
- G u s tu k o  a b e s t i a ?

Benito Lertxundiren edozein.
-S o in u  b a t .

Trikitixarena.
-U s a in  b a t .

Ihartutako belarrarena, garoarena...
- J a n a r i  b a t .

Bixigua eta txuleta, biak parrilan.
-U ra  a la ...

Ardo beltza.
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Z E L E T A
Ondo pasa Santa Lutziak!

BARAZKIAK
N E K A Z A R I T Z A  T R A D I Z I O N A L A  e ta  B A B E S T U A

■ Landareen produkzioa 

> Laborantza kontrola

Eskuz eginiko aukeraketa

■ Banaketa

Behi Esnea ESKAINTZA BEREZIA
E sn e za le e n  h e lb id e a k x o r r o t ik  
m o z te a re k in  b a k a r r ik .
E ska tu  o p a r ia  z u re  d e n d a n :

a ) D iska e g a la r ia :  10 h e lb id e
b )  K o m e ta : 15 h e lb id e  
d )  A te rk ia :  25  h e lb id e
Promozloa edukiak bukatu arte

rQ a

Ohizko sukaldeko benetako 
zaporea lortzeko aproposena

Zaporeduna

Behi Esnea produktoreak 

^  ®A gerre  b aserria  
Tel. 943-72 40 36
Urretxu. Glpuzkoa 

B.Z. 95.4.00005/SS NP.A

Agote E txeberri baserria
Au/Garin 17. Beasaln 

Glpuzkoa
Iz tu e ta  E lkartea  

943-88 41 36 /943-88 48 60 
Lazkaomendi. Lazkao. Gipuzkoa 

B.Z 95.4.00003/SS NP.A

Santa Lutzi jai zoriontsuak opa dizkizuegu
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